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R$  4,164
Dólar Comercial Venda R$  4,164

Cotações 
FinanCeiras

A falta de faixa exclusiva 
ou de sinalização para o trânsi-
to de pedestres em pelo menos 
duas rotatórias de Barretos está 
causando dor de cabeça em 
algumas pessoas.

Uma das rotatórias que 
mais recebe reclamações refe-
rente ao problema é a popular 
Rotatória do Lelas, na con-
fluência das Avenidas Necker 
Carvalho de Camargos e Pro-
fessor Roberto Frade Monte 
com a rua Rua Colômbia.

Também as rotatórias na 
Via José Ducati, confluência 
com a rua 34 e avenida 15, 
enfrenta o mesmo problema 
e grande número de reclama-
ção. Outro ponto apontado 
é a rotatória de acesso à Via 
Conselheiro Antônio Prado, 
rua 20 e Travessa 22, junto 
ao shopping. Nos três locais, 
em nenhum dos sentidos de 
trânsito de veículos existe 
sinalização para travessia de 
pedestre. Na Rotatória do 

Na madrugada desta sexta-
feira (17), por volta das 1h05, 
após a equipe comando de Força 
Tática receber informações de 
que estaria ocorrendo tráfico de 
drogas no Rivieira Pedregal, no 
município de Guaraci, imediata-
mente os policiais se deslocaram 
ao local indicado e, ao aproximar 
do ponto indicado na denúncia, 
sentiram um excessivo odor de 
maconha, do lado de fora de 
uma residência. Os policiais 

também puderam avistar diver-
sos tijolos de maconha. 

Segundo a PM, ao baterem 
na porta, os policiais foram 
atendidos por um homem e uma 
mulher que, ao perceberem que 
se tratava da polícia militar, am-
bos imediatamente se jogaram 
ao solo gritando “perdi”. 

Questionado, o casal infor-
mou que havia muita droga no 
imóvel. Durante as buscas, os 
policiais localizaram uma es-

pingarda calibre .32, com duas 
munições intactas, 187 tijolos 
de maconha; 2 porções de pasta 
base de cocaína, 1 pedra bruta 
de crack, bem como duas facas 
e diversos apetrechos para em-
balo e preparo das drogas. 

Foi dada voz de prisão ao 
casal, sendo ambos condu-
zidos ao Plantão Policial de 
Barretos, onde foram autuados 
em flagrante, permanecendo à 
disposição da justiça.

Um dos corredores comer-
ciais que mais se desenvolvem 
na cidade, a avenida 43 rece-
beu novos braços de ilumi-
nação pública nos 70 postes 
instalados no trecho que vai 
da rua 22 à rua 50, a principal 
área comercial da avenida. 

Cada poste recebeu braços 
duplos, do tipo Y, com lâmpa-
das de vapor metálico, de 250 
wats de potência, dobrando 
a capacidade de iluminação 
nesta extensão da avenida.

O prefeito Guilherme Ávila 
explicou que o trabalho foi uma 
forma de incentivar, ainda mais, 
os investimentos realizados 
naquela região, garantindo mais 
visibilidade noturna e, conse-
quentemente, mais segurança. 

“Nos últimos anos assisti-
mos a uma verdadeira evolução 

IMAGEM DO DIA

Uma caminhonete S10, de 
cor prata e placas de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, 
foi localizada abandonada e 
depenada, nesta sexta-feira 
(17), na zona rural de Guaíra. 
O veículo foi furtado na última quinta-feira (16), nas imediações 
do Hospital de Amor de Barretos, enquanto o filho do proprie-
tário estava em tratamento no hospital.

Na próxima segunda-feira, 
dia 20, Barretos vai ganhar uma 
unidade do Centro de Combate 
ao Superendividamento (Ces-
Sen). O órgão será instalado 
na sede do Procon Barretos, 
localizado na avenida 23 nº 720, 
entre ruas 18 e 20, no centro.  A 
inauguração está marcada para 
as 10 horas. A instalação do pro-
jeto é de iniciativa do PROCON 
Barretos, segundo a coordena-
dora Joana Soleide Dias.

PÁGINA 03

O presidente Jair Bolso-
naro foi responsável por 58% 
dos ataques à imprensa em 
2019, conclui relatório da Fe-
naj (Federação Nacional dos 
Jornalistas)

População pede sinalização para 
pedestres em rotatórias da cidade

Lelas, em 5 acessos por onde 
transitam os veículos não há 
faixa de pedestres em nenhu-
ma das pistas.

O local abriga diversos 
comércios frequentados por 
dezenas de pessoas que não 
usam veículos para se loco-
moverem (conveniência de 
posto de combustíveis, far-
mácia, comércio de carnes, 
supermercado, etc). O trânsito 
de veículos de todos os portes 
(de bicicletas a caminhões 
pesados) é intenso, pois serve 
de entrada e saída da cidade.

Para quem reclama da falta 
de sinalização e os perigos que 
correm, não basta os sinais de 
PARE para veículos. É neces-
sário a implantação de faixas 
de pedestres em todas as pistas 

e sinalização de ATENÇÃO 
aos motoristas para a travessia 
de pedestres.

PASSEIOS PÚBLICOS
Outra reclamação, essa anti-

ga, é com relação aos passeios 
públicos ou calçadas. Em boa 
parte da extensão da Avenida 
Necker de Camargos não é obe-
decido esse direito do pedestre.

Muitas das empresas insta-
ladas ao longo da avenida não 
abrem espaço para calçadas. Em 
poucos lugares as benfeitorias 
existem, mas não há fiscalização.

ACESSIBILIDADE
A ausência de calçadas, das 

faixas para travessia, além de 
guias rebaixadas, prejudica a 
acessibilidade, quando o pedes-
tre é um portador de deficiência 
para locomoção por estes locais.

Avenida 43 recebe reforço e 
dobra capacidade de iluminação

comercial grande na avenida 43, 
com a instalação de novas empre-
sas, agências bancárias, lanchone-
tes de grandes redes, farmácias, 
além da revitalização de empresas 
que ali estão instaladas há algum 
tempo”, apontou o prefeito.

“Reforçar a iluminação 
na avenida é uma conquista, 
tanto para a população que 
por ali passa, quanto para 
os visitantes que chegam 
por essa porta de entrada na 
cidade”, destacou o prefeito.

Força Tática apreende 158 kg de drogas e 
prende casal de traficante em Guaraci

Caminhonete 
furtada em 
Barretos é 

encontrada 
depenada na zona 

rural de Guaíra

Barretos terá 
Centro de Apoio 
a Endividados

Bolsonaro e 
a imprensa



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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EditorialEditorial

Em outubro deste ano, os 
brasileiros mais uma vez vão 
às urnas para escolher quais 
candidatos representam me-
lhor os seus interesses e os de 
seu município. 

Você já parou para pensar 
de que forma essas escolhas 
influenciam na sua vida? Você 
sabe qual é a importância das 
eleições municipais?

A maioria das ações que 
nos influenciam são desenvol-
vidas nos municípios

Uma vez que a cidade é o 
espaço em que se dá a vida 
cotidiana das pessoas, é nesse 
mesmo espaço que são aplica-
das as políticas públicas que 
mais influenciam a vivência 
dos cidadãos. 

Os programas relaciona-
dos à saúde, meio ambiente, 
educação e muitos outros, são 
executados em cada um dos 
municípios brasileiros, mesmo 
que eles sejam programas dos 
governos federal e estadual.

Ou seja, os prefeitos e vere-
adores exercem um importante 
papel na implementação des-
ses programas. Dessa forma, 
a escolha desses gestores de-
termina quão boa será a nossa 
qualidade de vida.

Nos municípios, é possível 
que o cidadão participe mais 

Entre os efeitos da má higie-
ne bucal estão as cáries, a gen-
givite, a periodontite e a perda 
dos dentes. Felizmente, com os 
cuidados apropriados, como a 
limpeza correta e regular dos 
dentes, podemos prevenir a 
maioria desses problemas.

Se não limpamos bem nos-
sos dentes todos os dias, cor-
remos um grande risco de ter 
cárie. Seus sinais são aqueles 
furinhos visíveis nos dentes, 
dor ao mastigar e sensibilidade 
ou dor nos dentes.

Quando não retiramos re-
gularmente os carboidratos da 
comida e da bebida que inge-
rimos, eles permanecem em 
contato com os dentes e servem 
de alimento para as bactérias 
responsáveis pela cárie. 

A placa começa a se formar 
sobre os dentes 20 minutos 
depois de comermos; portanto, 
quem gosta de beliscar toda hora 
precisa cuidar da limpeza dos 
dentes com mais frequência, 

De Edir Macedo a Silas Ma-
lafaia, os rostos mais conheci-
dos do movimento evangélico 
podem até ser masculinos e o 
mais comum é encontrar um 
pregador homem nos cultos. 

Já nas filas para pedir bên-
ção e entregar o dízimo são 
as mulheres que prevalecem 
neste que é o segundo maior 
bloco religioso do Brasil, com 
31% da população.

Elas respondem por 58% 
desse naco religioso, seis pon-
tos acima da parcela feminina 
do país (52%), segundo pesqui-
sa Datafolha feita nos dias 5 e 
6 de dezembro do ano passado, 
com 2.948 entrevistados em 
176 municípios de todo o país. 

A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para mais 
ou para menos.

Entre as congregações ne-
opentecostais, aba evangélica 
que contempla igrejas como a 
Universal do Reino de Deus e a 
Renascer em Cristo, a participa-
ção do mulherio chega a 69%.

A ala feminina nos templos 
evangélicos fica ainda mais 
evidente se comparada com 
o catolicismo, ainda a maior 
crença nacional, embora em 
processo contínuo de retração 
(preferência de 90% nos anos 
1980 e 50% hoje).

Entre adeptos dessa fé, 
mulheres são 51% e homens 
49%. Compatível, portanto, 
com a representação dos dois 
gêneros na sociedade. 

O universo evangélico é 

O presidente Jair Bolsona-
ro disse na última quarta-feira 
(15) que o governo federal 
não avalia mais dar incentivos 
fiscais para a conta de energia 
de templos religiosos. 

Apesar de o presidente 
afirmar que o impacto seria 
mínimo caso entrasse em vi-
gor, ele atendeu ao pedido do 
Ministério da Economia.

“A política da economia 
é não ter mais subsídios, está 
suspenso qualquer iniciativa 
nesse sentido”, disse em en-
trevista coletiva após reunião 
com o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque.

A ideia do governo federal 
de oferecer subsídios para a 
energia elétrica nas igrejas foi 
divulgada na sexta-feira (10) 
pelo jornal Estado de S. Paulo.

Em entrevista a agência 
Reuters, o ministro de Minas 
e Energia, almirante Bento Al-
buquerque, afirmou que caso 

Cara típica do evangélico brasileiro 
é feminina e negra, aponta Datafolha

Mulheres são 58% do grupo religioso, que é mais 
representativo na região Norte; negros são 59% dos fiéis

mais negro do que o católico. 
Somados, os que se declaram 
pretos ou pardos são 59% no 
primeiro grupo e 55% no se-
gundo. Já os brancos, no cato-
licismo, são 36%, contra 30% 
do outro grande front cristão.

A porção de jovens crentes, 
como o grupo se autodenomina, 
é de 19% e pareia com a média 
nacional, 18%. Já os católicos 
nessa faixa etária (16 a 24 anos) 
são mais escassos, 13%.

Quanto mais velho for, maior 
a chance de preferir o papa a um 
pastor: 25% da turma com 60 
anos ou mais, segue a linha do 
Vaticano e 16% a evangélica.

As rendas familiares não di-
ferem tanto assim entre um filão 
religioso e outro. Quase metade 
dos dois blocos ganha até dois 
salários mínimos e 2% de cada 
um deles dizem viver com mais 
de 10 salários mínimos.

É no Norte do país que 
essa onda evangélica vem 
desaguando com mais força. 
Empatado com o Centro-Oeste 
como área menos povoada do 
país, com 8% dos brasileiros 
cada uma, a região tem a maior 
proporção de fiéis (39%). O 
Nordeste tem a menor (27%).

Mesmo formando a maio-
ria dos evangélicos, "boa parte 
das mulheres e dos negros 
mantém opiniões divergentes 
das que predominam nas igre-
jas", aponta Mauro Paulino, 
diretor-geral do Datafolha. 

"São os segmentos mais 
críticos ao governo Bolsonaro, 

que tem apoio explícito dos 
bispos. Para muitos evangé-
licos, especialmente os mais 
pobres, a realidade violenta e 
carente das periferias se sobre-
põe às possíveis orientações 
políticas dos cultos."

Nessa batalha por corações e 
mentes, não é de se espantar que 
evangélicos locais venham le-
vando a melhor sobre católicos. 

"Historicamente, o Norte 
dispõe de pequena presença do 
clero católico, problema crôni-
co da Igreja que se estende, em 
menor grau, para outras regi-
ões", diz o sociólogo Ricardo 
Mariano, professor da USP 
que estuda o nicho religioso.

Não à toa, o Sínodo da Ama-
zônia, realizado no Vaticano em 
2019, discutiu a ordenação de 
homens casados (incluindo 
indígenas) como padres e de 
mulheres como diaconisas, 
em regiões isoladas, lembra 
Mariano. É preciso gente para 
dar conta do recado e a Igreja 
Católica está falhando nisso.

"Como fronteira agrícola, 
mineral e migratória, a região 
constitui terreno fértil para a 
prédica pentecostal, é o berço 
das Assembleias de Deus, alvo 
de missionários que atuam en-
tre povos ribeirinhos e aldeias 
indígenas, e da ação de diver-
sas igrejas que aproveitaram 
a difusão dos meios de comu-
nicação e das redes sociais, 
para incrementar seu ativismo 
religioso". (com informações 
da Folha de SPaulo)

“Está suspenso subsídio 
para igrejas”, diz Bolsonaro

o governo venha a subsidiar a 
conta de luz dos templos reli-
giosos, o impacto seria "insig-
nificante para o contribuinte". 

Nas contas do militar, a po-
pulação brasileira teria que pagar 
"apenas R$ 30 milhões ao ano".

Bento disse ainda que a 
medida visa atender a maioria 
da população brasileira. “O 
pleito é de todos os templos, de 
todos os segmentos religiosos. 
92% da população brasileira, 

de acordo com as pesquisas, 
o último censo, têm alguma 
prática religiosa. E o governo é 
sensível a isso, que vai atender 
à maioria total da população”, 
disse à agência de notícias.

O subsídio, porém, seria 
apenas para os grandes tem-
plos. Ou seja, religiões que 
não têm templos grandiosos 
estariam de fora. As principais 
beneficiadas seriam as igrejas 
evangélicas e católicas.

Por que as eleições 
municipais são importantes?

ativamente da democracia. Isto 
porque a proximidade com os 
gestores públicos municipais 
é bem maior, se compararmos 
com os estaduais e federais. 

Assim, é mais simples para 
cada um de nós acompanharmos 
e fiscalizar a execução das políti-
cas públicas que tanto nos afetam.

Nas eleições municipais, a 
relação é muito mais próxima 
entre eleitores e candidatos. 
Às vezes, o eleitor até conhece 
pessoalmente aquele candidato 
que está pedindo o voto dele. 

Isto permite que o cidadão 
acompanhe melhor as ativida-
des realizadas pelos candidatos 
e também participe da formula-
ção dos programas de governo.

Por outro lado, é preciso 

ter cuidado redobrado, pois em 
uma relação mais próxima, é 
frequente que alguns candidatos 
tentem conquistar o voto do elei-
tor através da troca de favores. 

Se um candidato oferecer 
materiais de construção, cesta 
básica, ou qualquer outro pro-
duto, ou serviço em troca do seu 
voto, saiba que ele está come-
tendo um grave crime eleitoral.

Então, esqueça esse lero 
lero fatal das redes sociais e 
já comece a pensar, pesquisar 
e decida, se possível, o seu 
voto o mais rápido possível. 
Para que em outubro, com a 
consciência tranquila você vá 
à urna eleitoral e vote. E não 
se arrependa pelos próximos 
quatro anos.

Conserve sua dentição

não apenas duas vezes por dia. 
Na verdade, essas bactérias 

estão praticamente sempre 
presentes na boca e a limpeza 
frequente, além do baixo con-
sumo de doces, acaba evitando 
a formação de cáries.

A boa limpeza dos dentes 
também evita que a cárie cau-
sada por bactérias progrida e 
se transforme em gengivite ou 
doença gengival.

A rotinA 
recomendAdA de 

higiene bucAl
Mantenha os dentes limpos 

e sem cáries seguindo uma ro-
tina regular de escovação duas 
vezes por dia e uso diário do 
fio dental.

Fora isso, vá ao dentista 
pelo menos uma vez por ano 
para fazer uma limpeza pro-
fissional e uma avaliação geral 
e assim detectar os problemas 
antes de eles se agravarem.

Pode ser que o dentista re-
comende algum tipo especial 
de escova, fio dental ou antis-
séptico bucal para melhorar 
os resultados de sua rotina de 
higiene bucal diária.
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Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

UNIÃO ESPÍRITA FÉ E ESPERANÇA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A UNIÃO ESPÍRITA FE E ESPERANÇA convoca todos os seus associados quites com as suas obrigações 
sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada na sede da U.E.F.E. – União espírita Fé e Espe-
rança, sito à Av. 13 nº 277, esquina com a Rua 8, Centro, Barretos-SP, no dia 26 de Janeiro de 2020, às 09h20min em 
primeira convocação e às 10h20min em segunda convocação, para a discussão e deliberação dos seguintes assuntos:

1- Aprovação, ou rejeição, das contas e do relatório da Diretoria, bem como o balanço financeiro, alusivos 
ao ano social de 2019.

2- Eleição e posse da nova diretoria da UNIÃO ESPÍRITA FÉ E ESPERANÇA.

Barretos, 18 de Janeiro de 2020

EMILIA MIRANDA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOÃO CARLOS MOURA SÓRIA
SECRETÁRIO

CASA DE CONVIVÊNCIA “DR. MARIANO DIAS”
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A CASA DE CONVIVÊNCIA “DR. MARIANO DIAS”, por seu presidente abaixo assinado, convoca a todos 
os seus associados, quites com as suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na sede 
da U.E.F.E. – União Espírita Fé e Esperança, localizada na Av. 13 nº 277, esquina com a Rua 8, Centro, na cidade 
de Barretos-SP, no dia 26 de Janeiro de 2020, domingo, às 09h00min em primeira convocação e, às 10h00min em 
segunda convocação, para a discussão e deliberação dos seguintes assuntos:

1 – Aprovação, ou rejeição, das contas e do relatório da Diretoria, bem como o balanço financeiro, alusivos 
ao ano social de 2019.

2 – Eleição e posse da nova diretoria da Casa de Convivência Dr. Mariano Dias.

Barretos, 18 de Janeiro de 2020

JOÃO CARLOS MOURA SÓRIA
PRESIDENTE

RAFAEL MIRANDA AZEVEDO
SECRETÁRIO

Alunos da rede estadual 
de ensino de Barretos ainda 
podem se inscrever para os 
cursos de idiomas gratuitos na 
unidade do Centro de Estudos 
de Línguas (CEL) de Barretos, 
que funciona junto à Escola 
Estadual Dr. Antônio Olym-
pio. É possível estudar espa-
nhol, inglês, japonês, francês 
e italiano, porém a oferta dos 
idiomas varia de acordo com a 
demanda e disponibilidade de 
um professor habilitado para 
ministrar as aulas.

As atividades no CEL serão 
iniciadas com as aulas regula-
res no dia 3 de fevereiro, que 
também será o prazo máximo 
para os alunos efetuarem a 
matrícula. As aulas acontecem 
no período de contraturno ou 
aos sábados e os cursos são or-
ganizados por semestre, exceto 
o de inglês que é anual.

Para fazer as aulas de inglês 
é necessário estar cursando o 

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub anunciaram, na quin-
ta-feira (16), em uma Live, o aumento do piso salarial dos professores da educação básica em início 
de carreira, de R$ 2.557,74 para R$ 2.888,24. O que já estava previsto na Lei do Piso (Lei 11.738), 
de 2008, que estabelece aumento anual no mês de janeiro. Na prática, o governo apenas aplicou um 
reajuste automático e previsto na legislação. A lei determina o cálculo base do reajuste na variação do 
Fundeb. Como, neste ano, Estados e municípios tiveram uma receita maior, o valor mínimo repassado 
para alunos foi reajustado em 12,84%, porcentagem de aumento nos salários base dos professores.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, afirmou na 
última quinta-feira (16) que a 
imprensa "tem medo da verda-
de", "deturpa" e "mente".

O presidente deu a decla-
ração em uma cerimônia no 
Palácio do Planalto, na qual o 
governo anunciou medidas para 
a Operação Acolhida, destinada 
a receber cidadãos venezuelanos 
que fogem da crise no país.

Enquanto fazia o discurso, o 
presidente se dirigiu aos jorna-
listas presentes à cerimônia em 
pelo menos três ocasiões e criti-
cou a cobertura que a imprensa 
faz das ações do governo.

Durante o evento, Bol-
sonaro também se referiu ao 
livro "Tormenta: O governo 
Bolsonaro: crises, intrigas e 
segredos", que trata do primei-
ro ano de governo.

O presidente chamou a 
autora, Thaís Oyama, de japo-
nesa e disse não saber o que ela 
faz no Brasil. Oyama, porém, 
é brasileira nata. 

"A nossa imprensa tem 
medo da verdade, deturpa 
o tempo todo. Quando não 
conseguem deturpar, mentem 
descaradamente. E esse o 
livro dessa japonesa, que eu 
nem sei o que faz no Brasil, 
que faz agora contra o gover-
no. São aqueles que o tempo 
todo trabalham contra a de-
mocracia, contra a liberdade", 
declarou Bolsonaro.

Esta não é a primeira vez 
que Bolsonaro dá declarações 
assim sobre a imprensa. No 
último dia 6, em uma conversa 
com repórteres, o presidente 
afirmou que os jornalistas são 
uma "espécie em extinção" 
porque ler jornal "envenena".

No evento da quinta-feira, 
Bolsonaro se dirigiu aos repór-
teres e cinegrafistas que cobrem 
a presidência e afirmou que 
não irá censurar o trabalho dos 
profissionais, mas pediu a eles 
que "tomem vergonha na cara".

“Essa imprensa que está 
aqui agora me olhando, estou 
sob suas lentes. Comecem a 
produzir verdades porque só a 
verdade pode nos libertar. Essa 
imprensa, não tomarei nenhuma 
medida para censurá-los, mas 
tomem vergonha na cara! Dei-
xem nosso governo em paz para 
poder levar paz, tranquilidade e 
harmonia ao nosso povo”.

Ao final, Bolsonaro ainda 
disse que a imprensa "precisa 
começar a vender a verdade". 

Antes dos comentários do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, na última quinta-
feira (16), foi divulgado um 
relatório da Federação Nacio-
nal dos Jornalistas (Fenaj), 
segundo o qual o número 
de casos de violência contra 
veículos de comunicação e 
jornalistas subiu 54,07% de 
2018 para 2019.

Ao todo, conforme o rela-
tório, foram registrados 208 
casos contra 135 no período 
de comparação. 

Entre os 208 registros: 
114 foram de "descredibi-
lização" da imprensa; 94 

foram de agressões diretas a 
profissionais.

O documento, "Relatório 
da Violência contra Jornalis-
tas e liberdade de imprensa", 
é anual e foi divulgado no 
Sindicato dos Jornalistas, no 
Rio de Janeiro.

Segundo o levantamento, 
Bolsonaro foi responsável, 
sozinho, por 121 desses ata-
ques (58,17%).

O relatório diz que cinco 
dos ataques do presidente fo-
ram agressões verbais diretas a 
jornalistas durante entrevistas 
que não foram reproduzidas 
no site do Palácio do Planalto.

Violência 
contra jornalistas

Bolsonaro diz que imprensa "tem 
medo da verdade", "deturpa" e "mente"

"Essa é a obrigação de vocês, 
não é nenhum favor, não. Nós 

temos como mudar o destino 
do Brasil", concluiu.

Governo divulga aumento do piso 
salarial de professores do ensino básico

Centro de Estudos de línguas de Barretos 
recebe matrícula para cursos de idiomas

ensino médio. Para os demais 
idiomas, basta estar matri-
culado em uma das turmas 
a partir do 7º ano do ensino 
fundamental até da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e do 
Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos (CEEJA).

No ato da matrícula deve 
ser apresentado uma cópia do 
documento de identidade (RG) 
e declaração de matrícula com 
número do Registro de Aluno 
(RA). Menores de 18 anos de-
vem estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis.
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Em 2020, 49% dos brasileiros 
estabeleceram "poupar dinheiro" 
como sua principal meta financei-
ra. É o que aponta levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). 

É o segundo ano consecu-
tivo em que guardar dinheiro 
aparece como prioridade.

"Mesmo com a melhora 
econômica de 2019, a popu-
lação ainda está abalada pela 
crise dos anos anteriores. 
Por quase 10 anos, o reajuste 
dos salários e do imposto de 
renda não acompanharam a 
inflação. Além disso, há um 
medo generalizado de ficar 
sem emprego", explica o co-
ordenador do curso de Gestão 
Financeira do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter, 
Daniel Cavagnari.

Segundo o professor, a sen-
sação de perda de dinheiro por 
longos períodos é que motiva a 
população a poupar e a repen-
sar o orçamento familiar. Em 
2019, 78% dos consumidores 
já tinham realizado cortes de 
gastos, principalmente nas 
refeições fora de casa (46%).

Como poupar
Para aqueles que desejam 

terminar 2020 com mais di-

nheiro no bolso, a solução re-
sume-se em três áreas: reduzir 
gastos, planejar-se financeira-
mente e investir a renda extra.

Para cortar gastos, o pro-
fessor orienta a analisar o valor 
de cada produto. "Se você quer 
manter seu poder de compra, 
não pode permitir que o ven-
dedor sobrevalorize o produto. 
Em outras palavras, se está 
caro, não compre", defende.

Quanto ao planejamento, 
Cavagnari ressalta a importân-
cia de colocar no papel todas 
as rendas e gastos, sejam fixos 
ou variáveis. 

Para quem vive em família, 
o processo deve ser feito em 
conjunto. "Pode-se usar um 
bloco de papel ou, preferen-
cialmente, em uma planilha 
eletrônica. Existem também 
aplicativos que auxiliam no 
planejamento", diz.

Com o dinheiro extra ga-
rantido, o professor reco-
menda analisar as opções de 
investimento: poupança, renda 
fixa, Tesouro Direto, fintechs e 
até mesmo ações. 

"Dinheiro parado na conta 
se desvaloriza com o tempo, 
além de nos tentar a gastar 
com futilidades. Para poupar 
efetivamente, é inevitável 
investir", pontua o professor.

O estado de São Paulo tem 
atualmente um quadro de-
ficitário de 12.985 policiais 
civis, segundo o Sindpesp 
(Sindicato dos Delegados 
de Polícia). Os dados são de 
dezembro de 2019, referente 
ao balanço publicado mensal-
mente pela entidade.

Entre 2017 (primeiro ano 
de avaliação) e 2019, o índice 
mostra que o débito do efeti-
vo aumentou 15,4%. Apenas 
considerando os delegados, 
o déficit cresceu 63,5% no 
mesmo período, passando de 
578 para 945 os cargos vagos.

No último dia 10, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
homologou o último concurso 
para delegado de polícia, rea-
lizado em 2017, mas os 346 
aprovados ainda aguardam a 
convocação.

"O quadro afeta não só 
naqueles que têm condições 
e expectativa de iniciar suas 
atribuições e estão esperando 
a convocação, mas também 
aqueles policiais que têm que 
trabalhar em condições precá-
rias, em jornadas exaustivas, 
muitas vezes em sobreaviso 
de 24 horas ininterruptamente, 
com apenas uma folga por se-
mana", explicou Raquel Galli-
nati, presidente do Sindpesp.

"A polícia tem o dever de 
combater a criminalidade. 
Com a Polícia Civil dimi-
nuindo e precarizando seus 
quadros, a população é a maior 
prejudicada", frisou Gallinati

aposentadoria
Apenas em dezembro de 

2019, foram protocolados 972 

Segundo pesquisa da Se-
rasa Experian, das pessoas 
com faixa de renda de até R$ 
1.000, que sabem  o que é o 
Cadastro Positivo,  98% acre-
ditam que  ter  um histórico de 
bons pagamentos pode ajudar 
a aumentar  o score de crédito. 

Segundo o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, como 
o Cadastro Positivo vai incluir  
informações além do histórico 
bancário, como contas de água, 
luz e telefone, será possível ter 
uma visão mais completa dos 
pagamentos feitos em dia. 

“Esse movimento tem im-
pacto direto no score das 
pessoas porque a união das 
informações negativas com as 
positivas vai tornar a pontua-
ção mais assertiva, ampliando 
o acesso a novas linhas de 
financiamento e possibilitando 
melhores ofertas. Por isso, é 
fundamental que a população 
esteja atenta à sua pontuação 
e passe a utilizá-la como uma 
ferramenta de empoderamento 
econômico”, diz o economista.

Ainda segundo outro estu-
do da Serasa Experian, 11,9 
milhões de consumidores 
dentro desta mesma faixa de 
renda, que atualmente estão 
fora do mercado de crédito, 
seria totalmente incluído por 
já apresentarem um histórico 
favorável de adimplência. 

Eles representam mais da 
metade dos quase 23 milhões 
de brasileiros na mesma situ-
ação, considerando  todos  os 

rendimentos. Segundo Rabi, a 
expectativa na melhora de crédi-
to para essa população de baixa 
renda é positiva para 2020. 

“Em 2019, em que houve 
queda dos juros e estabilização 
no desemprego nos últimos 
trimestres, a busca por crédi-
to das pessoas desta faixa de 
renda cresceu mais do que nas 
outras classes e a expectativa 
para 2020 é ainda melhor. Em 
dez anos, nós devemos ter um 
aumento de R$700 bilhões nas 
operações de crédito para os 
consumidores”, complementa.

O economista explica que 
o movimento do crédito entre 
a população com renda mais 
baixa segue o cenário. 

“Quando a demanda por 
crédito se enfraquece (anos 
de 2014 e 2015), a da baixa 
renda se enfraquece mais que a 
média. Quando a demanda por 
crédito avança de forma mais 
significativa, a mesma cresce 
mais que a média”, diz Rabi. 

Este movimento pode ser 
explicado pela falta de re-
cursos guardados, já que em 
momentos de instabilidade, 
essas pessoas normalmente 
não conseguem resgatar uma 
espécie de poupança para qui-
tar seus compromissos. 

“Quem tem renda maior 
costuma fazer empréstimos 
com mais segurança, pois 
se enfrentar um momento 
turbulento nas finanças, tem 
alternativas para honrar os 
pagamentos”, finaliza Rabi.

Um levantamento inédito 
junto a executivos do setor de 
cobrança mostra que os níveis de 
inadimplência representam um 
grande problema para a econo-
mia. Para 97% dos entrevistados, 
esse contexto é muito prejudicial.

O número faz parte do le-
vantamento "Desafios e Ten-
dências do Cenário da Inadim-
plência no Brasil", elaborado 
pelo Instituto Locomotiva, em 
parceria com o serviço de co-

Brasileiros querem 
guardar dinheiro em 2020

Segundo levantamento, poupar é a principal 
meta financeira do ano; especialista explica que é 

preciso cortar gastos, planejar-se e investir

“Da população de baixa renda que conhece 
o Cadastro Positivo, 98% acreditam que o 

histórico positivo pode ajudar a aumentar o 
score”, revela pesquisa da Serasa Experian

Com as informações positivas no score de crédito, 11,9 milhões de pessoas 
com renda mensal de até R$ 1.000 devem ser incluídas no mercado de crédito

Pesquisa mostra que 
inadimplência é grande 

problema para economia

brança digital Negocia Fácil e a 
organização CMS, especializa-
da na geração de oportunidades 
para indústria de crédito.

Dos entrevistados ouvidos, 
60% afirmaram ao estudo que 
a inadimplência é uma questão 
crônica já inserida em meio ao 
consumo da população do Bra-
sil. Os outros 37% consideram 
essa situação um transtorno 
pontual, motivado pelo atual 
momento da economia do país.

A pesquisa teve como fina-
lidade entender melhor quais 
eram os desafios dos profis-
sionais do ramo em fazer a 
recuperação de crédito.

Déficit de delegados de polícia 
aumenta 63% em São Paulo

Falta de nomeação de aprovados e reforma da previdência estadual acentuam quadro

pedidos de aposentadoria, o 
que acentua ainda mais a gra-
vidade da situação do efetivo, 
segundo o Sindpesp,

O sindicato também infor-
ma que, a partir deste ano, 32% 
do efetivo da Polícia Civil do 
estado já estarão em condições 
de se aposentar.

Com a iminência da apro-
vação da reforma da previ-
dência estadual, que torna 
mais rígidas as regras para 
concessão de aposentadoria, 
a tendência é que os policiais 
que já reúnem os requisitos 
solicitem o benefício.

"Infelizmente, falta von-
tade política para que o pro-
blema da reposição do quadro 
seja revertido e a tendência 
é piorar com os pedidos de 
aposentadoria, podendo haver 
um apagão da Polícia Civil", 
destacou Gallinati. 
o que diz o governo

A Secretaria da Segurança 
Pública afirma que o governador 

João Doria autorizou a contra-
tação de mais de 20 mil novos 
policiais, sendo 5.400 novas 
vagas para a Polícia Civil.

Do concurso de 2017, 1.815 
aprovados foram nomeados 
em novembro de 2019, sendo 
que 1.453 compareceram à 
posse em dezembro e já estão 
na Academia de Polícia, afirma 
a secretaria.

A secretaria diz que está 
em andamento a nomeação de 
outros 850 aprovados, sendo 
250 para vagas de delegados 
e 600, de investigadores, e 
afirma que devem acontecer 
novas contratações.

O governo de São Paulo 
autorizou a abertura de mais 
2.750 vagas para concursos 
da Polícia Civil, sendo 250 
delegados, 900 investigadores 
e 1.600 escrivães, pontuou 
a secretaria, frisando que os 
editais devem ser lançados ao 
longo de 2020. (com informa-
ções do jornal Agora)
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Os Quitutes da dulce

IngredIentes
300 g de feijão cozido ou sobras de feijão batido no liquidificador e peneirado
300 g de presunto ralado grosso
300 g de mozarela ralada grossa
250 g de bacon picadinho frito
200 g de linguiça fina de porco frita
200 g de paio picadas em cubos
200 g de linguiça calabresa cotadas em cubos
300 g de pernil de porco s/ osso temperados e fritos
200 g de farinha de mandioca fina e torrada 
1 cabeça de cebola picadinha
4 dentes de alho amassado
1 xícara (de chá) de cheiro verde picadinho
3 colheres (de sopa) de banha de porco
400 g de molho de tomate pronto (o mesmo para macarronada).
100 g de queijo minas ralados grosso.
PreParo
Em uma panela grossa junte a banha, o alho e a cebola, 
e refogue o feijão. Deixe ferver. Junte todas as carnes já 
fritas, misture bem e acrescente a farinha de mandioca 
diluída em um pouco de água. Mexa rapidamente, colo-
que o cheiro verde, uma pimenta malagueta (opcional), 
faça um tutu molinho e cremoso.
MontageM 
Em um pirex retangular grande coloque uma camada do 
molho já pronto, bem gostoso (não pode ser ácido). Depois, uma camada do feijão como tutu. Em segui-
da, uma camada de presunto com mussarela ralados podem ser misturados. Daí, coloque uma camada 
do molho, uma de feijão, uma de presunto com queijo e, assim, siga até terminar todos os ingredientes. 
Reserve molho para por cima e, por último, coloque uma camada de queijo curado ralado. Leve ao forno 
para gratinar. Acompanha arroz branco, churrasco, saladas verdes (alface, rúcula ou agrião, com manga).

Feijão assado

Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) in-
dicam que 19% da população 
apresentam algum grau de 
perda auditiva. No entanto, 
estudos demonstram que a 
prevenção, a identificação 
precoce do problema e uma 
reabilitação adequada podem 
reduzir o problema, promo-
vendo mais qualidade de vida.

Segundo o dr. Eduardo 
Bogaz, otorrinolaringologista 
da Rede de Hospitais São Ca-
milo de São Paulo, o impacto 
negativo deste quadro na vida 
de uma pessoa é substancial.

Quando a perda acontece 
durante a infância, o desen-
volvimento da criança pode 
ser comprometido, sobretudo 
na escola. “Já na vida adulta, 
é comum relatos de isolamento 
social, restrições no cresci-
mento profissional, dificuldade 
de se relacionar e depressão”, 
destaca o profissional.

o que causa a 
Perda audItIva?
O médico afirma que fa-

tores como infecções, perfu-
rações do tímpano, uso inde-
vido de tecnologias e barulho 
intenso no trabalho estão entre 
as causas mais comuns do 
problema e, quando não diag-
nosticado a tempo, podem ser 
irreversíveis.

“Aproximadamente 60% 
dos problemas que levam à 
perda de audição podem ser 
prevenidos”, complementa.

A perda da audição pode 
acontecer de maneira repenti-
na ou gradual, dependendo da 
causa. Por isso, é importante 
ficar atento aos sintomas.

Perda auditiva é a 4ª maior 
causa de deficiência no mundo
Problema afeta pacientes de todas as idades, podendo causar isola-
mento social, dificuldade de relacionamento e até mesmo depressão

PrIncIPaIs sIntoMas
O médico lembra que 

muitos pacientes procuram 
ajuda apenas quando o pro-
blema já atingiu um nível ele-
vado. No entanto, é possível 
identificar sinais mais sutis 
no dia-a-dia, que ajudam no 
diagnóstico precoce:

- Dificuldade em identificar 
sons à distância;

- Necessidade de aumen-
tar o volume do rádio ou da 
televisão, mesmo quando o 
ambiente está silencioso;

- Dificuldade de conversar 
em ambientes barulhentos;

- Insegurança ao dirigir 
devido à dificuldade de iden-
tificar sons dos outros veículos 
ou sinais de alerta;

- Dificuldade de conversar 
ao telefone;

- Presença de zumbido em 
um ou nos dois ouvidos;

- Irritação ou impaciência 
ao falar devido à dificuldade 
de entender o que os outros 
dizem.

coMo tratar
A partir do diagnóstico, o 

tratamento será recomenda-
do pelo especialista e pode 
variar de acordo com o grau 
do problema e a história do 
paciente. Entre as opções, o 

paciente pode se beneficiar 
realizando terapia da fala, 
reabilitação auditiva, uso de 
aparelhos, implantes coclea-
res e outros dispositivos.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de 
ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado 
pela vida. Pois a vida é um espetáculo imperdível. (Augusto Cury)

A Agência Milton Figueiredo, responsável pela 
produção e organização do Concurso Miss e Mister 
Rodeio Brasil, em parceria com a Agência Freelan-
ce - Publicidade & Marketing, irá selecionar novos 
modelos para seu casting 2020. A data da seletiva 
será divulgada em breve. Porém, os interessados já 
podem se pré-cadastrarem para participarem da se-
letiva. Basta entrarem em contato pelo whatsapp (17) 
99150-8621 para receber o link para preenchimento. 
Durante a seletiva serão escolhidos candidatos entre 
crianças, jovens, homens e mulheres, incluindo plus 
size, para um Catálogo de Moda de Barretos que 
será produzido pela Freelance. Além dos modelos 
para o catálogo, o objetivo da seletiva é descobrir 
novos talentos, ou seja, "new faces" que possam 
despontar no mundo da moda, da publicidade e dos concursos de beleza. Os critérios para a escolha são 
fotogenia, harmonia corporal e carisma, a partir de crianças com 5 anos de idade que, no dia da seletiva, 
deverão estar acompanhados dos responsáveis. No dia da seletiva todos serão fotografados e os candidatos 
e candidatas devem estar usando roupa básica e neutra (camiseta e jeans são uma ótima opção), salto alto 
simples e maquiagem básica - para as mulheres, e todos devem levar traje de banho (sunga e biquíni). Para 
o preenchimento da ficha é necessário saber as medidas e número de sapato com exatidão). A Freelance 
- Publicidade & Marketing é responsável pela produção do Guia Barretos, Guia da Festa do Peão de Bar-
retos, Guia Motorcycles dentre diversos trabalhos e campanhas promocionais de publicidade e marketing.

Em comemoração ao Dia 
de Santa Bakhita, a Paróquia 
de Santo Antônio, da qual a 
capela com o nome da santa 
faz parte, realiza a 11ª edição 
de sua grande festa, de 5 a 9 
de fevereiro. 

Serão cinco dias de missas, 
sempre às 19 horas, na capela 
da santa. Nos dias 07, 08 e 09 
as missas serão seguidas de 
quermesse, na Rua Francisco 
de Assis Martins, próximo ao 
número 172, no Residencial 
Minerva, sob a coordenação do 

pároco padre Deonísio Helko 
e do vigário Ronaldo Miguel.

Para as celebrações, o pa-
dre Deonísio Helko confir-
mou os seguintes padres: 
dia 5 (Diego Mendes), dia 6 
(Ivanaldo), dia 7 (Flávio), dia 
8 – Dia de Santa Josephina 
Bakhita (dom Milton Kenan, 
bispo diocesano) e dia 9 (padre 
Ronaldo Miguel).

A quermesse, de 7 a 9, 
como já é tradição, contará 
com shows ao vivo, brinca-
deiras, sorteios de prêmios e 

uma feira gastronômica. Tudo 
com renda revertida às obras 
da própria capela. 

Para coordenar e motivar 
a comunidade, o casal Helly 
Pimenta Neto e Daniela Carlo 
Pimenta (foto com o padre 
Deonísio) foi escolhido como 
“festeiros” neste ano.

Santa Josefina Bakhita 
nasceu no Sudão, em 1869, e 
como muitos, naquele tempo, 
viveu a dureza da escravidão. 
Ela foi canonizada pelo Papa 
João Paulo II, no ano 2000.

Com simuladores, teci-
do vivo e modelos ex-vivo, 
médicos anestesiologistas, 
intensivistas e emergencistas 
poderão vivenciar todas as 
questões, das mais simples às 
mais complexas, relacionadas 
aos principais assuntos do 
manejo das vias aéreas.

Tudo isso será possível em 
curso que será promovido pelo 
Instituto de Treinamento em 
Cirurgias Minimamente Inva-
sivas (IRCAD Barretos), dias 
20 e 21 de março, direcionado 
para respiração em anestesia e 
cuidados intensivos. 

Além das aulas realizadas 
em laboratório, os alunos 
também terão aulas teóricas 
com experts reconhecidos 
mundialmente. 

Entre os temas abordados 
estão as melhores práticas 
em parâmetros ventilatórios e 
monitorização do O² e CO² no 
Centro Cirúrgico e UTI, mane-
jo da ventilação mecânica no 
paciente obeso, modos avan-
çados da ventilação mecânica, 
monitorização da ventilação 
mecânica, videolaringoscopia 
e técnica combinada, manu-
seio de materiais especiais, 
além de outros temas. 

Já nas aulas práticas, os mé-
dicos terão dezenas de exercí-
cios, entre eles, manejo de vias 

O Museu Histórico, Folclórico e Artístico “Ruy Menezes”, localizada na esquina da avenida 17 com a rua 
16, começa a temporada 2020 de eventos com duas grandes atrações: a abertura da exposição fotográfica e 
audiovisual "Beleza e Fé na Serra do Espinhaço", em Milho Verde e Tabuleiro (MG) e a primeira edição do ano 
do projeto “Chorinho no Museu”. A programação está marcada para o dia 26 de janeiro, domingo, a partir das 10 
horas, com entrada gratuita. Durante a abertura também será exibido vídeo-documentário dirigido pela jornalista 
Glaucia Chiarelli (na foto com o fotógrafo Mário Santos) com depoimentos de pessoas e imagens de devotos 
dos santos padroeiros dos distritos e de suas igrejas matrizes locais, sendo a Igreja de Milho Verde tombada pelo 
IEPHA, órgão estadual de tombamento de Minas Gerais, e local de batizado da personagem histórica Chica da 
Silva. Tudo referente à exposição que será aberta ao público. Na programação serão apresentados clássicos de 
grandes nomes desse gênero musical genuinamente brasileiro, que já se tornou tradição em Barretos: Carinhoso, 
André de Sapato Novo e Urubu Malando. O projeto acontece sempre no último domingo do mês e vem levando 
um público cada vez maior ao Museu Ruy Menezes. O Grupo Escorregando é formado por Euvaldo Lacerda 
(violão), Leandro Carvalho (violão sete cordas), Paulo Floriano (trombone e tuba), Breno Cezar Ferreira (clarinete 
e flauta transversal), Felipe Moraes (bandolim), Glauber Juliani (pandeiro) e Cesar Juliani (produção e pandeiro).

O espetáculo A Paixão de Cristo 2020 traz, entre, as 
inovações, a participação de duas atrizes no papel de 
Maria. Michelle Mussi, interpretará a mãe de Jesus du-
rante a encenação do nascimento e nos primeiros anos 
da vida de Christo, Já Fabíola Correa fará a interpretação 
nas cenas que retratam a vida adulta de Cristo. Michelle 
Mussi participa pela segunda vez do espetáculo A Paixão 
de Cristo. Integrante da Comunidade da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, a Minibasílica, é auxiliar da saúde 
bucal e já foi princesa da Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos no ano de 2002. Fabíola Corrêa participa pela 
primeira vez, a convite do roteirista Milton Figueiredo. 
Membro da comunidade Santuário Nossa Senhora do 
Rosário, é jornalista, assessora de imprensa e já foi apre-
sentadora de telejornal. Outra novidade é a participação 
de uma criança no papel de Jesus recém-nascido, que 
será interpretado por Conrado, filho de Michelle. No dia 

do espetáculo estará com apenas quatro meses de idade. Vale registro e torcida!!!

O clima mais quente do ano, também pede um lazer diferenciado, como a ida ao cinema e seu conforto 
térmico. De 16 a 22 de janeiro, vários sucessos da telona, sejam internacionais ou nacionais, estão em cartaz 
no Centerplex do North Shopping Barretos. Destaque para a estréia de Jumanji, em que Spencer (Alex Wolff) 
decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local, além dos 
maiores campeões de bilheteria “Frozen 2” e a “Minha Mãe é Uma Peça 3”, que continuam na programação. 
Confira a Programação: Sala 01 – Frozen 2 – Dublado - Animação –Livre – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, 
Sexta, Sábado, Domingo: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45. Sala 02 – Jumanji: Próxima Fase – Dublado - Aventu-
ra – 12 anos – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo: 13h45. Sala 02 – Minha mãe é uma 
peça 3 – Nacional - Comédia – 12 anos – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo: 16h30, 
19h e 21h30. Sala 03 – Jumanji: Próxima Fase 3D – Dublado- Aventura – 12 anos – Segunda, Terça, Quarta, 
Quinta, Sexta: 16h e 18h40. Sábado, Domingo: 16h e 18h40. Sala 03 – Jumanji: Próxima Fase 3D – Legenda-
do - Aventura – 12 anos – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo: 21h15. Sala 03 – Frozen 
2 – 3D – Dublado - Animação – Livre – Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado, Domingo: 13h30.

Festa de Santa Bakhita 
acontece de 5 a 9 de fevereiro

Curso permite médicos treinar manejo 
de vias aéreas e assistência respiratória 
em diversas situações da prática diária

aéreas guiado por ultrassom, in-
tubação seletiva, oxigenotera-
pia com alto fluxo, parâmetros 
ventilatórios e anestesia na UTI 
(Interação Cardiopulmonar), 
entre outras abordagens para 
diagnóstico e cirurgias. 

Filiado ao Hospital de 
Amor, a missão do IRCAD é 

facilitar o acesso a treinamen-
tos de médicos de todo o país, 
por isso, mantém parcerias 
com entidades de classe e hos-
pitais de todo o Brasil. 

Interessados podem con-
sultar mais informações pelo 
site: www.ircadamericalati-
na.com.br

Programação de Férias do 
Centerplex North Shopping continua

Paixão de Cristo: duas atrizes no 
papel de Maria e um Jesus recém nascido

Agência Milton Figueiredo promove 
pré-cadastro para seletiva de modelos

Museu Ruy Menezes abre o ano com 
exposição e edição do Chorinho no Museu
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Começaram na última quar-
ta-feira, 15 de janeiro/2020, as 
inscrições para o concurso pú-
blico da prefeitura de Barretos, 
que abre 40 vagas para a Guarda 
Civil Municipal, sendo 36 vagas 
para guarda civil masculino e 04 
vagas para guarda feminino. 

As inscrições poderão ser 

A prefeitura de Barre-
tos concluiu as obras de 
recapeamento em vias do 
bairro Bela Vista. Foram 
cerca de 10 mil metros 
quadrados, sendo utilizado 
o material CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado 
a Quente). Os serviços fo-
ram feitos entre no último 
final de semana e a segun-
da-feira, dia 13. Foram re-
capeadas a Avenida Mato 
Grosso (foto), entre a Ave-
nida Sofia Tomé e Ave-
nida 39, Travessas Mato 
Grosso A, B e C; e Ave-
nida Maiba Tomé, entre a 
Avenida Nove de Julho e 
Rua Messias Gonçalves. 
As obras foram executadas 
com recursos próprios da 
prefeitura. Também nesta 
semana foram recapeadas 
vias do bairro América e 
Jardim Ramos.

Começam inscrições para concurso da Guarda Municipal de Barretos
feitas até o dia 13 de feverei-
ro/2020, exclusivamente por 
meio do site do Instituto Mais 
(www.institutomais.org.br), 
que pode ser acessado tam-
bém pelo link no portal ofi-
cial da Prefeitura de Barretos 
(www.barretos.sp.gov.br).

Os requisitos básicos exi-

gidos dos candidatos estão 
previstos no edital e determina 
que, entre outras coisas, o can-
didato deve ter idade mínima 
de 18 anos e máxima de 40 
anos na data da posse; possuir 
estatura mínima de 1,60 metros 
de altura para homens e 1,55 
metros de altura para mulheres; 

estar em dia com as obrigações 
eleitorais; ter concluído o ensi-
no médio; ser portador de CNH 
– Carteira Nacional de Habili-
tação; não ter antecedentes cri-
minais; não estar respondendo 
a processo relativo ao exercício 
da profissão; não encontrar-se 
acumulando cargo, emprego 
ou função pública; ter aptidão 
física, mental e psicológica, en-
tre outras exigências.

A Guarda Civil Municipal 
foi criada pela Lei Comple-
mentar n.º 410, de 11 de ou-
tubro de 2019, regulamentada 
pelo Decreto nº 10.192, de 27 
de dezembro de 2019 e está 
em conformidade com a Lei 
Federal n.º 13.022, de 08 de 
agosto de 2014 (Estatuto Ge-

ral das Guardas Municipais), 
e com a Lei Orgânica do 
Município de Barretos e Lei 
Complementar nº 68, de 03 de 
julho de 2006 (Regime Jurí-
dico dos Servidores Públicos 
Municipais de Barretos).

Os editais com as relações 
completas de vagas e exigências 
básicas para inscrição de candi-
datos podem ser acessados pelo 
link explícito no portal da prefei-
tura de Barretos, no www.barre-
tos.sp.gov.br. (Foto Ilustrativa)

Prefeitura conclui recapeamento 
em vias do bairro Bela Vista
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Realizando mais uma 
edição, o Troféu Mulher 
North Shopping Barretos 
foi criado com o objetivo 
de homenagear aquelas que 
fazem a diferença em suas 
áreas, tornando a sociedade 
melhor e impactando positi-
vamente a vida das pessoas.

As homenageadas são 

North Shopping anuncia homenageadas do Troféu Mulher 2020

escolhidas a partir de uma 
lista de três nomes em nove 
categorias, por meio de uma 
votação entre os profissionais 
de comunicação de Barretos, 
que também indicam nomes 
para a categoria Revelação. 

Neste ano, além do Troféu 
Mulher, o North Shopping 
vai entregar pela primeira 

vez, na noite de 5 de março, 
no Centerplex, um décimo 
primeiro troféu à Mulher 
Lojista, homenageando uma 
das empresárias que atuam 
no empreendimento. O Tro-
féu Mulher 2020 vai para: 
1. Artes & CulturA
Heloisa lucas - Cantora
2. ClAsses liberAis

Patrícia Monteiro de bar-
ros Caçador  - Médica 
Veterinária e empresária da 
SOS Animais 
3. CoMérCio & eM-
PreendedorisMo
roberta Priscila Khatib 
trevisan - Confeiteira e 
Empresária Dona Baunilha
4. CoMuniCAção

Karina Carreira - Jornalis-
ta e Assessora de Imprensa 
Hospital de Amor 
5. CoMunidAde 
nenéia Menezes baptista 
- Cerimonialista
6. eduCAção
Cassiane de Melo Fernan-
des - Docente do curso de Di-
reito na Faculdade Barretos
7. esPortes
laura Aguileira - Educa-
dora física, personal e inte-
grante da equipe Barretos 
Bulls Feminino
8. FilAntroPiA
rosário noris - Voluntária da 
ONG Anjos de Quatro Patas
9. sAúde

Jackeline Ariane serralvo 
rossini - Cirurgiã Dentista e 
franqueada OdontoCompany 
em Barretos (centro e sho-
pping), Bebedouro, Olímpia 
e Severinia
10. revelAção
denise vichiato  Polizelli 
- Delegada de Polícia, respon-
sável pela Delegacia de Defesa 
da Mulher – DDM Barretos 
11. Como décima primeira 
homenageada, recebendo a 
primeira edição do troféu 
Mulher lojista do north 
shopping barretos, a esco-
lhida é denise Alvarez bi-
telli, empresária da GLAD 
desde dezembro de 2010.
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A Tereos fará neste sá-
bado, dia 18, no Ginásio do 
Conjunto Poliesportivo Mu-
nicipal – Rochão, o Feirão do 
Emprego, visando a seleção e 
contratação dos safristas que 
vão atuar nas unidades Mandu 
e São José na safra 20/21.

O feirão tem apoio da pre-
feitura de Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Emprego, e os 
interessados deverão compare-
cer entre 8 e 17 horas no local, 
portando currículo, carteira de 
trabalho, CNH ou CPF originais 
e cópia dos documentos. 

As entrevistas serão rea-
lizadas até às 14 horas. Após 
esse horário, serão recebidos 
apenas currículos. Mais infor-
mações pelos telefones (17) 
3341-9300 ou 3330-1360 ou 
pelos sites das prefeituras de 
Barretos, Colina e Guaíra.

A Minerva Foods realiza 
o Programa "Educar para 
Transformar", que irá entregar 
mais de dois mil e quinhentos 
kits escolares aos filhos de 
seus colaboradores de todo o 
Brasil, com idade entre seis e 
quatorze anos. 

A empresa é líder em ex-
portação de carne bovina na 
América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção e 
comercialização de carne in na-
tura e seus derivados no Brasil.

José Roberto Affonso, di-
retor de recursos humanos na 
Minerva Foods, destaca que 
a preocupação da companhia 
vai além de seus profissionais. 

“Nosso cuidado é também 
com as famílias dos colabo-
radores Minerva Foods. Por 
meio do programa, temos 
como objetivo incentivar o 
ensino e desenvolvimento 
dessas crianças e jovens para 

que alcem voos cada vez mais 
altos e, quem sabe, tornem-se 
nossos colaboradores no futu-
ro. Afinal, acreditamos que a 
transformação está totalmente 
ligada à educação”, comentou 
Affonso. 

Serão dois tipos de kits 
com 22 itens cada, entregues 
em uma mochila, ambos refe-
renciados pelo Ministério da 
Educação. Um modelo para 
os estudantes do 1º ao 5º ano 
e outro para os estudantes do 
6º ao 9º, atendendo as necessi-
dades de cada período escolar. 

Os kits incluem cadernos, 
lápis, borracha, calculadora, 
compasso, transferidor, entre 
outros. Para garantir os kits 
escolares, os colaboradores 
deverão ter sido admitidos 
até 31/08/2019, apresentar 
carteirinha de vacinação dos 
filhos em dia e o comprovante 
de frequência escolar.

“Transforme seu negócio 
com os dez comportamen-
tos empreendedores da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU)” é o tema do evento 
gratuito que será realizado na 
próxima segunda-feira (20), às 
19 horas, no Sebrae Barretos. 
A programação inclui uma pa-
lestra sobre o curso Empretec e 
um talk show com empresários.

O Empretec é uma meto-
dologia da ONU que busca 
desenvolver características de 
comportamento empreendedor 
e identificar novas oportunida-
des de negócios. A palestra vai 
explicar como o curso funciona e 
como ele pode ajudar a aumentar 
a competitividade do negócio.

Uma das características 
do curso é a rede de contatos 

formada pelos participantes, 
que se identificam como “em-
pretecos”. Todo ano, cerca de 
10 mil participantes passam 
pelo Empretec. 

E para contar sobre as ex-
periências durante o curso e os 
benefícios, será realizado um 
talk show com três empretecos: 
José Fiumari Neto, proprietário 
Emagresse Barretos; Ronaldo 
Daher, assessor da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo; e Jacó 
Saraiva Mattos, empreendedor 
e CEO da startupMedLig.

 O evento será realizado na 
sede regionaldo Sebrae-SP, lo-
calizado em Barretos, na rua 14, 
nº 735, entre avenidas 15 e 17. 
Inscrições gratuitas pelo telefo-
ne (17) 3321-6470 (opção 4).

Mais de 160 inscrições já foram efetuadas 
para participar da seleção de artistas e grupos 
que se apresentarão no Palco Culturando duran-
te a 65ª Festa do Peão de Barretos. De acordo 
com a AGCIP, organizadora do espaço, o nú-
mero já bateu o recorde das edições anteriores. 
As inscrições seguem até o dia 30 de março, 
gratuitamente, pelo site http://www.agcip.org.
br/inscricoes-para-o-palco-culturando-2020/. 
Podem se inscrever artistas de todas as vertentes 
culturais, como apresentações solo, grupos de 
música, dança ou teatro, bandas musicais de 
todos os gêneros, fanfarras e bandas marciais. 
Em 2019, o palco, que é totalmente dedicado à 
diversidade cultural, recebeu 174 apresentações 
de 121 municípios e 10 estados, somando um 

total de 3.011 artistas. O Palco Culturando é resultado de uma parceria entre a AGCIP, Açúcar Caravelas, Seth Assessoria, Ro-
bertinho Carnes, Semear Produções, Consórcio Intermunicipal Culturando e Associação Os Independentes.

Apresentação durante a edição de 2019 do Palco Culturando 
na Festa do Peão de Barretos (Foto: Pedro Najax)

Evento em Barretos discute 
os comportamentos capazes 

de transformar negócios
Programação inclui palestra sobre curso 
Empretec e talk show com empresários

Feirão de Empregos da Tereos, neste 
sábado, tem apoio da prefeitura de Barretos

Projeto "Educar para Transformar" 
da Minerva Foods doa kits escolares 

para filhos de colaboradores
Serão entregues mochilas e 22 itens referenciados 

pelo Ministério da Educação a mais de 2500 
crianças com idade entre seis e quatorze anos

Entre os cargos com vagas abertas estão os de Balanceiro, Operador de Logística, Operador 
de Movimentação de Açúcar, Analista de Laboratório, Auxiliar Laboratório, Auxiliar industrial, 
Operador de Produção de Açúcar, Operador de Destilaria, Operador de Extração, Operador de 
Utilidades (Caldeira), Operador Sistemas Elétricos, Eletricista Industrial, Instrumentista, Solda-
dor Industrial, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Motobomba, Operador de Herbicida, 
Motorista, Motorista Especializado, Tratorista, Operador de Colhedora, Mecânico Automotivo 
(Tratores, Colhedora, Caminhões e Implementos Agrícola), Soldador Automotivo, Borracheiro, 
Motorista Borracheiro, Eletricista Automotivo, Líder de Fertirrigação, Líder Colheita Plantio, 
Líder Herbicida, Líder Bate Volta, Líder Motorista e Rurícola.

Palco Culturando da Festa do Peão 
de Barretos já tem recorde de inscrições
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A princesa Catharina do Carmo Anastácio completou seus primeiros 
3 meses de vida, no último dia 16, recebendo o carinho dos pais 
Leandro e Raquel, e das irmãs Valentina e Antonella. Parabéns!

O último dia 13 foi de festa para Juliana Buford Juliano, 
que celebrou mais um ano de vida, ao lado 
da filha e do esposo Evandro. Parabéns!!

Na doce espera pelo príncipe Lorenzo, o casal dr. Jorge Rezeck 
e Ludmila curte cada momento da gravidez. É amor!!!!

A médica veterinária, Paula Roberta, celebrou mais um ano de vida 
no último dia 16, ao lado do esposo William e dos filhos. Parabéns!!O último dia 16 foi de festa para a delegada dra. Gláucia, 

que completou mais uma primavera, ao lado de familiares 
e amigos. O carinho especial ficou por conta dos filhos 

e do esposo, o delegado dr. Alício. Parabéns!!

A cirurgiã dentista Jackelyne Rossini, 
proprietária da OdontoCompany Barretos, é uma das 

indicadas ao Troféu Mulheres do North Shopping, 
na categoria Saúde. Mais que merecido! Parabéns!

Rua 30, 2519 (Esq. 07) - FORtalEza - BaRREtOs/sP

quem completou idade nova no último dia 15, foi 
a empresária Flávia Massi. Muitas Felicidades!!!



Barretos, 18 de janeiro de 2020 Jornal o PoVo Segundo Caderno 3

O casal barretense José An-
tônio Pereira “Geada” e Rosa-
na Gomes Pereira, que residem 
em Jaguariúna (SP), estiveram 
em Barretos, mais uma vez, no 
último dia 6, especialmente 
para participar da Missa da 
Epifania do Senhor, na Capela 
de Santos Reis, concelebrada 
pelo bispo dom Milton Kenan 
Júnior e os padres Nelber, 
Deusmar, Deonísio e Flávio. 

O cunhado Norberto e 
Auxiliadora, “Dola”, irmã de 
Geada, participaram também 
da celebração. 

“É um compromisso espi-
ritual meu e da Rosana todos 
os anos, numa gratidão aos 
Três Reis Magos. Além disso, 
é uma oportunidade de rever 
amigos e a família”, disse 
Geada, colega de juventude 
do jornalista Patrício Augusto.

Geada e a esposa Rosana à esquerda do 
padre Deonísio; Norberto e Dola (direita) Patrício e a esposa Karla, Dola e Norberto, e Geada e Rosana

Durante a primeira semana 
de janeiro, a concessionária 
de rodovias TEBE distribuiu 
muda de árvores frutíferas para 
os usuários das rodovias, dan-
do continuidade à campanha 
“Adote uma Árvore”. 

A ação conta com o apoio 
da ARTESP (Agência Regula-
dora de Transportes do Estado 
de São Paulo).

A concessionária é reco-
nhecida pela certificação do 
sistema de gestão ambiental 
NBR ISO 14001:2015 e pela 
a realização das ações ambien-
tais, seguindo as diretrizes da 
empresa que zela pelos princí-
pios da cidadania, da respon-
sabilidade social, do respeito à 
sociedade e ao meio ambiente.

No início de janeiro alguns 
usuários das rodovias admi-
nistradas pela TEBE, com-
pareceram na concessionária 
para solicitar mudas de árvores 
frutíferas. Os senhores Luiz 
Carlos Feltrin e José Alberto 
levaram algumas mudas de 
árvores frutíferas.

Todos podem participar da 
campanha “Adote uma Árvo-
re” realizada pela TEBE. Para 
isso, basta comparecer na sede 
administrativa da empresa.

O viveiro está localizado 
na Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima – SP 326, km 382+982m, 
sentido norte, no município de 
Bebedouro. A solicitação pode 
ser feita pelo telefone (17) 
3344-0011.

Um asteroide com diâmetro 
estimado entre 88 e 200 metros 
deve passar perto da Terra esta 
semana, de acordo com a Nasa, 
a agência espacial americana. 

Para efeitos de compara-
ção, o Big Ben, cartão postal 
de Londres, tem 96 metros, e 
o Cristo Redentor, 38 metros.

Apelidada de BH2 2009, a 
rocha espacial passará perto 
do nosso planeta no próximo 
sábado (18), por volta das 
14h29 GMT (11h29 no ho-
rário de Brasília).

O asteroide estará a cerca 
de 4,5 milhões de quilômetros 
da Terra, embora isso pareça 
distante, a Nasa considera 
"uma passagem próxima".

O BH2 2009 não será o úni-
co asteroide a passar pelo pla-
neta no sábado. Uma segunda 
rocha menor também deve 
passar pela Terra por volta das 
12h30 GMT (9h30 no horário 
de Brasília). Chamado de 2020 
AH1, ele é significativamente 
menor, com diâmetro estimado 
entre 33 e 75 metros.

As chances de um asteroide 
atingir a Terra são extrema-
mente baixas, segundo a Nasa.

Luiz Carlos Feltrin adorou 
saber que a TEBE está com 
esta campanha e que têm 

mudas de araucárias. Levou 
três e outras frutíferas, 

entregues pela gerente de 
gestão ambiental da TEBE, 

Marilei Alves

José Alberto, faz questão 
de ajudar o meio ambiente e 
veio buscar suas mudas de 

árvores frutíferas

radicado em Jaguariúna, casal barretense 
participa de missa na Capela de Santos reis

asteroide gigante passará perto da Terra neste sábado

Janeiro começou com 
tudo na campanha 

“adote uma 
árvore” da TEBE
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Esportes

O Barretos EC está em reta 
final de preparação para a dis-
puta do Campeonato Paulista 
da Série A3. Entretanto, a situ-
ação financeira tricolor parece 
não ser das melhores, conforme 
revelou o presidente do Touro 
do Vale, Roberval Moraes da 
Silva, nesta semana.

"Em nome de toda a direto-
ria, venho encarecidamente a 
você, torcedor barretense, po-
pulação barretense, empresário 
barretense, que ajude o Barre-
tos Esporte Clube a continuar 
vivo. A situação está difícil. 
Todos juntos, vamos fazer um 
trabalho bem forte. Chegou a 
hora de abraçar a causa", disse 
o presidente em entrevista à 
Rádio Jornal de Barretos.

A estreia do Touro do Vale 
no Paulista A3 acontece no 
próximo sábado, 25 de janeiro, 
às 15 horas, no estádio José 
Liberatti, em Osasco, diante 
do Grêmio Osasco.

O Barretos EC lançou na última quarta-feira (15), os novos pacotes do plano sócio-torcedor de 
2020. Os preços se mantiveram iguais aos de 2017 e pode ser parcelado em até seis vezes no cartão 
de crédito. Ao adquirir um dos pacotes, o torcedor receberá o cartão de sócio e a camiseta do time, 
posteriormente, em casa. O nome dos planos faz referência ao Touro do Vale, mascote do clube que 
passou a ser usado em 1999. Pontos de vendas: Soccer Destination (North Shopping), MP Sports 
– Rua 24, nº 1181, Centro, Cia do Esporte – Av. 17, 793, Centro e Bazar do Osmar (Rodoviária)

Com os classificados para 
as quartas-de-final da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior já 
definidos, os times estão cada 
vez mais perto do título.

Só oito equipes estavam 
vivas até nesta sexta-feira (17), 
antes do fechamento desta 
edição. Mais duas partidas das 
quartas de final acontecem na 
tarde e noite deste sábado (18).

O São Paulo, que venceu 
o Coritiba na noite da última 
quinta-feira, volta a campo neste 
sábado para enfrentar o Oeste, às 

21h30 (de Brasília), em Barue-
ri. Mais cedo, às 17 horas (de 
Brasília), o Vasco da Gama tem 
compromisso diante do Grêmio.

Onde assistir
Pela primeira vez na his-

tória da competição, todos os 
jogos da Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior terão transmissão.

Na TV aberta, os duelos são 
transmitidos pela TV Cultura e 
pela Rede Vida. Na TV fecha-
da, o SporTV tem os direitos da 
competição e transmite todos 
os jogos eliminatórios.

Alguns duelos também tem 
transmissão do GloboEsporte.
com. Já a TV Globo passará em 
rede nacional a finalíssima da 
competição, no próximo dia 25.

COpinha 2020
Dos 127 times que entra-

ram na competição na fase de 
grupos, 64 se classificaram 
para as fases finais. Assim, 
os clubes jogam em formato 
mata-mata e vão se elimi-
nando até que sobre só uma 
equipe viva, que se tornará 
a campeã da Copinha 2020.

BEC lança plano sócio-torcedor e 
presidente pede apoio dos barretenses

Presidente pede ajuda 
para que BEC permaneça vivo

a dispUta
No Paulista A3, os 16 times 

participantes vão jogar entre si 
em turno único na primeira fase.

Os oito primeiros avançam 
às quartas de final, enquanto 
os dois últimos cairão para a 
Segundona Paulista de 2021. 
Apenas os finalistas conquis-
tarão o acesso para o Paulista 

A2 de 2021.
O Touro do Vale terá Velo 

Clube, Capivariano, Desporti-
vo Brasil, Noroeste, Comercial, 
Primavera, EC São Bernardo, 
Rio Preto, Batatais, Grêmio 
Osasco, Nacional, Linense, 
Marília, Paulista e Olímpia 
como adversários. O Paulista 
A3 se encerra em 17 de maio.

FasE Final da COPinha 2020

Mais duas partidas 
das quartas de final 

acontecem neste sábado


